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O RAZLIČITOSTI 

Svijet obiluje različitostima, kako onima vidljivima poput tjelesne različitosti, 
tako i kulturološkom i religijskom skupina raznolikosti, raznolikosti uvjerenja, 
vrijednosti i stilova života pojedinaca i  ljudi. 

Predškolske ustanove predstavljaju prvi oblik organiziranog uključivanja 
djeteta u društvenu strukturu koja ne pripada obiteljskoj. Boravak u 
predškolskoj ustanovi za većinu djece često pruža prvu mogućnost 
ostvarivanja kontakta s većom skupinom vršnjaka te samim time stvara i veću 
mogućnost uočavanja različitosti. 

Odgojno – obrazovna politika i kompetencije odgojitelja i stručnih suradnika u 
razumijevanju i prihvaćanju različitosti imaju ključnu ulogu u formiranju 
stavova, vrijednosti i ponašanja djece spram raznolike prirode svijeta koja ih 
okružuje. 
 

 



PET TEMELJNIH SKUPINA 

Udruženje za akademsko, socijalno i emocionalno učenje  je 
identificiralo 5 skupina temeljnih, međusobno povezanih, socijanih 
i emocionalnih kompetencija koje je nužno integrirati u odgojno – 
obrazovni sustav: 

- Svijest o sebi: samosvijest prepoznavanje vlastitih emocija i 
vrijednosti, kao i vlastitih snaga i ograničenja; 

- Samokontrola: izražavanje i regulacija emocija, ovladavanje 
emocijama i ponašanjem u svrhu postizanja cilja; 

- Socijalna svijest: mogućnost zauzimanja perspektive drugih, 
pokazivanje razumijevanja i empatiziranje s drugima; 

- Vještine važne za stvaranje i održavanje odnosa: 
uspostavljanje i održavanje zdravih odnosa s drugima, 
odupiranje neželjenom socijalnom pritisku i efikasno rješavanje 
interpersonalnih konflikata; 

- Odgovorno odlučivanje: donošenje etičkih, konstruktivnih 
odluka o osobnom i socijalnom ponašanju. 

 



ŠTO JE TOLERANCIJA? 

Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje 

bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša 

forma izražavanja i način da budemo ljudi. 

To znači prihvaćanje činjenice da ljudska bića, prirodno 

različita u svojim nastupima, situacijama, govoru, ponašanju 

i vrijednostima imaju pravo živjeti u miru i biti kakvi jesu. 

Prvo mjesto učenja tolerancije je obitelj. 



OSNOVNE AKTIVNOSTI ZA POUČAVANJE 

TOLERANCIJE RAZLIČITOSTI 
 

 

1. Aktivnosti o razlikama općenito: 

- Socijalna igra „ Volim sve svoje susjede” 

- Plakat s puzzlama djece 

- Likovna aktivnost „ Moja obitelj „ 

- Igra „ Suosjećam s onima koji su drugačiji od mene „ 

 

2. Aktivnost o razlikama u strukturi obitelji : 

- Crteži o emocijama djece 

- Slikovnica 

 



Socijalna igra „Volim sve 

svoje susjede” 

Cilj aktivnosti: Razvoj odnosa s 

vršnjacima, osobito međusobnog 

prihvaćanja različitosti. 

Vrsta aktivnosti: Aktivnost 

verbalnog izražavanja i stvaranja 

Odgojiteljica započinje igru i 

izgovara npr. „Volim sve svoje 

susjede koji imaju smeđu kosu”. 

Djeca tada brzo osvještavaju koje 

boje im je kosa, a ako je smeđa 

ulaze u krug. 

Tijek aktivnosti: Djeca se 

pogledavaju i vide koliko djece im 

je slično.  



Plakat s puzzlama djece 

Cilj aktivnosti: Razvoj vještina 

svladavanja različitih tehnika, 

oblikovanja, suradnja, 

vrednovanje i procjena 

zajedničkih postignuća i razvoj 

pojma o sebi. 

Vrsta aktivnosti: Istraživačko – 

spoznajna, stvaralačka 

Tijek aktivnosti: Djeca crtaju 

sebe na komadu izrezanog papira 

i zajedničkim dogovaranjem slažu 

svoj rad u zajedničku puzzlu 



Likovna aktivnost – Moja 

obitelj 

Cilj aktivnosti: Razvoj pozitivnih 
stavova i odnosa prema okolini 

Vrsta aktivnosti: Aktivnost 
raznovrsnog izražavanja i 
stvaranja 

Tijek aktivnosti: Aktivnost se 
provodi individualno. Dijete 
promatra fotografiju svoje obitelji 
i opisuje je. Odgojiteljica 
postavlja potpitanja i usmjerava 
djetetovu pažnju na prostorne 
odnose, na broj članova u obitelji 
i njihove izraze lica te tako 
navodi dijete da „smjesti” svoju 
obitelj na papir. 

 



Aktivnost „Moje emocije” 

Cilj aktivnosti: Uočavanje i 
izražavanje vlastitog mišljenja te 
osvještavanje onoga što nas čini 
sretnima, tužnima, uplašenima i 
začuđenima. 

Vrsta aktivnosti: Aktivnost 
raznovrsnog izažavanja i 
stvaranja 

Odgojiteljica započinje temu o 
emocijama. Djeca opisuju 
emocije koje su doživjeli u 
određenim situacijama i prenose 
na papir. 



Priča „Super je biti 

različit”, Đurđa M., Zrinka 

O. 

Cilj aktivnosti: Razvoj 

pozitivnog odnosa prema okolini 

Vrsta aktivnosti: Umjetnička 

aktivnost 

Tijek aktivnosti: Djeci se čita 

priča. 

Poslje im se čita uz pokazivanje 

slika. Nakon toga se razgovara o 

svakoj slici i potiče na 

razmišljanje i iznošenje 

mišljenja. 



Istražujemo kako je biti 

drugačiji 

Cilj aktivnosti: Razvoj svijesti o 
uskraćenosti određenih osjetila, 
o poistovjećivanju s osobama s 
teškoćama u razvoju 

Vrsta aktivnosti: Razvoj 
pozitivnih stavova i odnosa 
prema onima koji su drugačiji od 
nas 

Tijek aktivnosti: Djeca 
pokušavaju povlačiti crte, crtati 
zavezanih očiju, zavezanih ruku, 
pokušavaju hodati sputanih nogu, 
pokušavaju konstruirati 
kockicama zavezanih očiju, 
uočavaju razlike na slikama. 



Portret prijatelja 

Cilj aktivnosti: Razvoj odnosa s 
vršnjacima, osobito međusobnog 
prihvaćanja i osjećaja 
pripadnosti 

Vrsta aktivnosti: Aktivnost 
raznovrsnog izražavanja i 
osjećaja pripadnosti 

Tijek aktivnosti: Aktivnost se 
odvija u paru. Djeca su se 
međusobno promatrala, 
uspoređivala sličnosti i razlike, a 
sve je bilo zaokruženo pozitivnim 
emocijama. 



Igra povjerenja 

Cilj aktivnosti: Razvoj odnosa s 
vršnjacima, izgradnja 
međusobnog povjerenja 

Vrsta aktivnosti: Aktivnost 
kretanja zavezanih očiju 
slijedeći upute prijatelja  

Tijek aktivnosti:  Dijete treba 
proći kroz labirint do cilja. 
Drugo dijete ga usmjerava 
dodirivanjem po lijevom i 
desnom ramenu,leđima i prsima 
kao znak u koju stranu se treba 
kretati. 



Naša prijateljica nas uči 

koliko smo svi vrijedni 

Svako druženje s našom 

prijateljicom koja je drugačija 

od nas, tj. ne vidi kao mi, uči 

nas koliko trebamo biti savjesni 

i suosjećati s drugima koji su 

drugačiji, a opet s istim 

interesima kao i mi. 

Zajedno se igramo, pomažemo 

jedni drugima i prihvaćamo se 

takvim kakvi jesmo, vrijednim. 



Zlatno pravilo za 

roditelje: 

 

Ako želite da su vam 

djeca tolerantna, važno 

je da se i sami tako 

ponašate. 



IAKO SMO SVI RAZLIČITI, UKLAPAMO SE JAKO DOBRO  


